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e sua esposa na qual agradecemos a presença e pelo trabalho voluntário
realizado no dia. Todas as pessoas que cantam em nossa reunião são
voluntárias e não recebem cachê, isso demonstra o grau de responsabilidade
social dos fãs de Elvis. Não somente no Elvis Triunfal é assim, outros fã
clubes de São Paulo e do resto do país é assim.

Data: 27.08.2011 - Horário: 14hs às 20hs - Local: Lar da Mamãe
Clory
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OS MENINOS DA GANG - Alexis Farah foi o vencedor do Concurso
de Intérpretes da 7ª. reunião, o que lhe dava o direito de cantar 4 canções na
próxima reunião. Como Alexis faz parte do grupo "Os Meninos da Gang" teve
a idéia de usar seu espaço para cantar ao lado deles. O grupo é formado por
Laerte Machado, Carlinhos, Jesse Garon (Gilson) e Alexis Farah. Laerte foi
meu companheiro de banda dos tempos de TCB Brazilian Band e foi legal
reve-lo novamente! O grupo começou sua carreira nas reuniões do fã clube
Gang'Elvis, dai o nome do quarteto. Com ótimas críticas por onde passam
"Os Meninos da Gang" tem a proposta de não "imitar Elvis" e sim fazer um
tributo diferenciado a ele. A proposta musical do grupo funcionou também na
reunião do Elvis Triunfal onde foram muito elogiados. Acredito que neste
seguimento é a único grupo vocal no Brasil que faz este tipo de tributo.
Queremos agradecer a participação dos Meninos da Gang pois a
participação de vocês deram um colorido a mais em nossa reunião! Foto da
esquerda p/direita Alexis Farah (Vencedor da 7ª. Reunião do Fã Clube);
Gilson (Jesse Garon); Laerte Machado (Explicando o surgimento do Grupo) e
Carlinhos. Todos devidamente em seus trajes de shows!

Bairro

Assunção, São Bernardo do Campo, SP
O Lar da Mamãe Clory fica próximo da Scania. Para quem vier pela Via
Anchieta deve entrar na saída 21A. O evento contará com exposição de
400 itens sobre o cantor, 4 shows com covers, exibição de um filme de
Elvis no telão, concurso de intérpretes e muitos mais. A renda será
destinada à instituição Lar da Mamãe Clory.
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